
    

У К Р А Ї Н А 

Г А Й С И Н С Ь К А   М І С Ь К А   Р А Д А 
Гайсинського району     Вінницької області 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

21 квітня  2021 р.№83.  

Про розгляд клопотань та заяв 

щодо  елементів благоустрою 

  

Розглянувши клопотання та заяви, які надійшли до міськвиконкому 

щодо  елементів благоустрою населених пунктів Гайсинської міської 

територіальної громади,  керуючись ст.ст.30, 31  Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконком  міської  ради  ВИРІШИВ: 

1.Погодити мешканцям селища Млинки Гайсинської міської ради 

встановлення сортувального майданчика для побутових відходів з 

встановленням мотиваційно- інформаційних табличок. 

2.Надати дозвіл Гайсинському ККП на поновлення розмітки пішохідних 

переходів  та дорожньої розмітки по території міста. 

3.Дати дозвіл Гайсинському ККП демонтаж зруйнованих обмежувачів руху 

по вул. Заводській (біля спиртового заводу та школи №3).  

4.Дати дозвіл Гайсинському ККП на підключення новостворених ліній 

вуличного освітлення в с. Харпачка Харпацького старостинського окруху 

Гайсинської міської ради від ТП-261. 

5.Дати дозвіл Гайсинському ККП встановлення дорожніх знаків 3.34 

(заборона зупинки та стоянки) з табличкою 7.5.1 на ділянці вул. Південної 

від вул. Мічуріна на захід та знак 3.1. Рух заборонено на вїзді в двір по вул. 1 

Травня, 34 м. Гайсин.  

6.Дати дозвіл Гайсинському ККП на демонтаж альтанки з двору будинку №23 

по вул. Соборній (по колективному зверненню жителів) з встановленням на 

прибудинковій території №14 по вул. Соборній м. Гайсин. 

7.Дати дозвіл орендарю ТОВ «Віват амур» на благоустрій ставу та прилеглого 

берегу з очищенням від дерев що попадали, в с. Крутогорб (біля дач) 

Кунянського старостинського округу Гайсинської міської ради. 

8.Надати дозвіл  Тарасенку Юрію Володимировичу на облаштування доріжок 

для їзди на квадроциклах з ощиренням від сміття на території, що примикає 

до вул. Героїв Майдану в с. Мар’янівна (напроти пилорами) Кунянського 

старостинського округу Гайсинської міської ради.   

9.Контроль  за  виконанням   цього  рішення  покласти  на  в.о. начальника 

відділу містобудування, архітектури, ЖКГ, благоустрою, інфраструктури 

міської  ради  В.П. Юрчака.   

 

Міський голова                                                             А.І.Гук 
 

 

 


